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Mikä eKieku on?

• eKieku on vaihtoehtoinen liittymä tietyille 
Kieku toiminnallisuuksille

• Päätelaiteriippumaton, mahdollisuus käyttää 
älypuhelimella

• Avattu kaikkien Kiekua käyttävien 
virkamiesten käyttöön huhtikuussa 2018

• Tällä hetkellä kaikilla virkamiesroolilla 
toimivilla käyttöoikeus lomien ja poissaolojen 
ilmoittamiseen sekä palkkalaskelmien 
katseluun, valmius myös puhelimen kautta!

• Esimiehillä käyttöoikeus poissaolojen ja 
lomien käsittelyyn

• Perustuu SAP Fiori tekniikkaan, mahdollistaa 
aiempaa paremmin kehittämisen



Tiedä, mihin työaika kuluu

• Asiakaskohtaisesti mahdollisuus 
työaikaleimaamiseen ja työaikakohdennukseen

• RVV ja Palkeet aloittivat ensimmäisinä virastoina 
leimaamisen eKiekussa kesällä 2018

• Tämän jälkeen työaikaleimaamiseen oikeudet 
eKiekuun avattu jo lähes 20 asiakasvirastolle

• Työajankohdentaminen eKiekussa avattu käyttöön 
joulukuussa 2018 noin 25 asiakasvirastolle

• Seuraavana tulossa esimiehille eKiekuun
kohdennusten hyväksyntäsovellus  samalla 
voidaan avata 10 asiakasvirastolle eKiekussa
kohdennusmahdollisuus



Helppo leimaus paikasta ja ajasta riippumatta

Voi leimata sekä työasemalla että puhelimella 
 leimaaminen sujuvaa riippumatta työn luonteesta: 
pöytäkoneella työskentelevät vs. liikkuvat virkamiehet

Mahdollistaa ulkoisista leimaliittymistä luopumisen, sisäiset 
integraatiot vähentävät häiriöiden määrää

Kaikki työ saadaan varmasti kirjattua turvallisesti ja tarkasti -
eKieku liikkuu työntekijöiden mukana



Kaipaatko parempaa ymmärrystä siitä, 
mihin tehdyt tunnit oikeasti kohdistuvat?

Puolesta tekemisen 
mahdollisuus  mikäli 
henkilö ei ole 
kohdentanut tuntejaan 
esimies voi tehdä 
puolesta tai lähettää 
muistutuksen suoraan 
eKiekusta

Tulossa esimiehelle 
mahdollisuus 
tarkastella ja 
hyväksyä/hylätä 
tehtyjä kohdennuksia

Esimiehenä saat 
nopeasti selville 
kokonaiskuvan tiimisi 
tilanteesta. Seuraat 
organisaatiossa 
tehtävää työtä 
kätevästi



Työajan kohdentaminen sujuu sukkelasti, 
kun sitä tukemassa ovat tämän ajan menetelmät

• Työaikaa voi kohdentaa sekä työasemalla että puhelimella
• Käyttäjä näkee heti eKiekun etusivulla 

kohdentamattomien päivien lukumäärän
• Leimattu toteutunut työaika näkyy 

tavoitekohdennustietona päivä- ja 
viikkotasolla tunteina ja minuutteina

• Kohdentaminen on kätevää tehdä samalla kun leimaa. 
Esim. leimatessa aamulla sisään voi samalla kohdentaa 
edellisen tehdyn työpäivän

• Kohdentamisen tarkkuus kasvaa  mahdollistaa 
raportointityökaluilla työnantajalle luotettavammat 
analyysit



Kiitos
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